
 

 

 

„Nu contează ce fel de ascultare împlinești, ci felul cum o împlinești.”  
 – Sfântul Varsanufie de la Optina 

 
 

 

 

 

Pe vremea ca nd eram student 

am va zut un film care se numea 

„Adio, Africa!”. Acest film prezenta 

condit iile grele î n care tra iau 

locuitorii Africii. Mi-a ra mas î n 

minte o scena  î n care, î n aparent a , 

nu se vedea nimic impresionant. 

Era o frunza  a unui cactus, iar o 

ma na  o lovea î ncet, î ncet. Frunza 

era ca o sabie. M-am î ntrebat ce 

vrea sa  î nsemne asta. Tot lovind 

cactusul se vedea cum î n va rful 

frunzei avea ca teva pica turi de 

roua . 

Î n partea de jos a imaginii era 

un des ert cu alt i cactus i. Mai apoi, 

î ndoia frunza din care curgeau 

pica turile de roua  î ntr-o cana  mica . 

La rgindu-se cadrul, am va zut o 

negresa  cu aceasta  cana  î n ma na , 

auzindu-se vocea regizorului care 

spunea: „As a î s i procura  apa  din 

care vor bea ea s i familia ei”. Î n acest 

timp femeia se muta la un alt cactus, 

aflat la ca t iva zeci de metri 
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depa rtare, pentru a stra nge alte 

pica turi de roua . 

Nu voi uita aceasta  scena  pa na  

ca nd voi muri. De fiecare data  ca nd 

am fat a  mea un pahar cu apa , ma  

ga ndesc la aceasta  femeie. Ca t de 

mult trebuia sa  se osteneasca  

pentru a umple un pahar cu apa . 

Ca te drumuri fa cea prin des ert ca sa  

umple, pica tura  cu pica tura , nu 

juma tate de pahar, ci un pahar plin 

pe care eu î l am. Ș i ma  î ntreb de ce. 

Ata t de pa ca toasa  este aceasta  

femeie care sa  chinuie sa  stra nga  un 

pahar cu apa ? Ata t de sfa nt sunt eu 

care am un pahar cu apa  la orice ora  

vreau? Ce am fa cut ca sa  merit acest 

pahar cu apa ? Un pahar plin cu apa . 

Ca nd i-am spus lui Dumnezeu 

„mult umesc” pentru cele pe care le 

avem? Î i vedeam pe acei copii din 

Africa, fa ra  ma ini sau fa ra  picioare, 

cum î ncearca  sa  supraviet uiasca  s i 

ma  î ntrebam: Eu ce am fa cut ca sa  

fiu vrednic sa  am s i ma ini s i 

picioare? Î-am spus vreodata  

„mult umesc” lui Dumnezeu ca  

putem sa  mergem, ca  avem s i 

putem sa  ne folosim ma inile? Î n 

permanent a  vedem ce ne lipses te. 

Î n permanent a  ne uita m sa  vedem 

ca te ne lipsesc s i ca te ne mai 

trebuie. Nu este ra u sa  ne ostenim 

sa  le doba ndim. Dar spunet i s i un 

„mult umesc” pentru cele pe care le 

avet i deja! Dumnezeu nu era 

î mprumutat la noi, iar acum s i-a 

î ntors datoria. [...] 

Mi-a povestit cineva despre 

cazul unui episcop care a fost 

ga zduit î n Atena de un arhimandrit. 

Acesta din urma  i-a spus: 

„Preasfint ia voastra , as  vrea sa  va  

ara t trei sfint i î n parohia noastra ”. 

„Desigur, cu pla cere”, a spus 

episcopul. L-a dus, as adar, la trei 

frat i care erau paralitici. Episcopul 

a î nma rmurit. Î n cele din urma  a 

spus: „Șa -L sla vim pe Dumnezeu 

pentru cele pe care ni le-a dat, sa -L 

sla vim pe Dumnezeu ca sa  ne dea 

ra bdare, sa  ra bda m deoarece El s tie 

de ce î nga duie ca anumit i oameni sa  

aiba  anumite accidente…”. Ca nd s i-a 

sfa rs it cuva ntul sa u, î i spune cel mai 

mare dintre frat i: „Nu vorbit i corect, 

preasfint ia voastra . Unde at i va zut 

accidentul? Nu este un accident ca  

suntem paralitici, ci un succes. Daca  

am fi avut picioare s i am fi umblat 

de colo-colo, am mai fi fost tot i trei 

î mpreuna  sa  ne ruga m s i sa -L 

sla vim pe Dumnezeu, as tepta nd ora 

î n care Î l vom î nta lni?” 

Vedet i un om care are mintea 

lui Hristos cum ga ndes te? Nu ar fi 

fost mai bine ca unul care a avut 

picioare s i care l-au dus î n iad, sa  se 

fi na scut fa ra  ele? Vedet i cum, acolo 

unde noi vedem nefericire, 

Dumnezeu lucreaza  pentru 

fericirea s i ma ntuirea noastra ? 

Î nchipuit i-va  acum ca  trebuie sa -Î 



 

mult umim lui Dumnezeu s i pentru 

cele rele pe care ni le trimite, s i 

pentru nepla cerile pe care ni le 

trimite, s i pentru bolile pe care ni le 

trimite, iar noi nici nu am î nceput sa  

spunem „Șlava  T ie, Dumnezeule” 

pentru cele bune pe care ni le-a 

trimis s i ni le trimite. 

„Mult umit i pentru toate!”. Ca sa  

mult umim pentru toate, s i pentru 

cele rele, sa  î ncepem de la darurile 

pe care ni le-a dat. Vet i spune „Șlava  

T ie, Dumnezeule” de dimineat a  

pa na  seara. „Șlava  T ie, 

Dumnezeule” fa ra  î ncetare! Orica t 

de mult at i spune, nu vet i achita 

datoria. Dumnezeu ne-a oferit 

daruri pe care nu le merita m. Nu am 

fa cut nimic ca sa  le merita m. [...] Șa  

î nva t a m sa  spunem „Slavă Ție, 

Dumnezeule”. 

Avem la Ma na stirea Filotheou 

un pa rinte orb. Am fost î mpreuna  la 

Ma na stirea Xiropotamou. Acest 

pa rinte avea un chist provocat de 

echinococ. Este o boala  

î nfricos a toare. Daca  apuca  sa  fie 

scos acest parazit, omul nu se mai 

î mbolna ves te. Dar sunt cazuri î n 

care nu sunt scos i la timp, iar mai 

apoi iara s i apar. Oamenii care au 

aceasta  infect ie nu se pot vindeca 

cu pastile. Trebuie sa  fie operat i 

foarte des. Î i opereaza , li se scot 

parazit ii, dupa  o perioada  iar apar, 

s i tot as a. Acest pa rinte a fost operat 

de foarte multe ori. Din cauza bolii 

sale avea o problema  serioasa  cu 

ficatul, suferea de secret ie 

insuficienta  de insulina , iar eu î i 

duceam mereu dulciuri. [...] 

Î ntr-o zi î l va d venind din 

capa tul holului, striga nd 

„Preasfa nta mea, Preasfa nta mea!”, 

s i am î nt eles ca  l-au apucat crizele 

iara s i s i î l durea foarte tare. As adar, 

am prega tit repede nis te dulciuri ca  

sa  i le dau. Î n acelas i timp, treceau 

prin fat a buca ta riei alt i doi pa rint i. 

Unul dintre ei i-a spus:  

– Hai, pa rinte Îsidore, ai 

ra bdare! Șpune „Slavă lui 

Dumnezeu!”. Numai El s tie de ce 

î nga duie ceea ce î nga duie. 

Pa rintele Îsidor i-a ra spuns 

ma niindu-se: 

- Ce ai spus? Șa  spun „Slavă Ție, 

Dumnezeule”? Nu o data , ci de mii 

de ori spun „Șlava  T ie, 

Dumnezeule”. Ș i nu o spun as a, 

superficial, ci din ada ncurile inimii 

mele. Desigur ca  „Slavă Ție, 

Dumnezeule”. Ce credet i, daca  Î l 

roaga  pe Dumnezeu egumenul 

nostru Efrem (n.tr. actualmente î n 

Arizona), sau pa rintele Paisie (n.tr. 

actualmente Șfa ntul Paisie 

Aghioritul) sau pa rintele Efrem 

Katunakiotul, nu ma  voi face bine? 

Un singur cuva nt sa -Î spuna  aces tia 

lui Dumnezeu s i ma  voi face bine. 

Pa rintele cu care vorbea a 

î nma rmurit. Nu î nt elegea unde vrea 

sa  ajunga  pa rintele Îsidor. 



 

 – Îa imagineaza -t i, spuse pa rintele 

Îsidor, sa  ma  fac bine, sa -mi 

doba ndesc vederea s i sa  am 

ra zboiul trupesc care i-a aruncat 

pe-ata t ia    s i-ata t ia din ma na stiri? 

As  î ndura oare ra zboiul? Ș tie 

Dumnezeu ce î mi trimite. Desigur 

ca  „Slavă Ție, Dumnezeule!”. 

Tot i am ra mas fa ra  cuvinte. 

Cela lalt pa rinte nu putea sa  creada  

ca  nu are ra zboiul trupesc.  

Ș tie ce trimite Dumnezeu. 

Pa rintelui Îsidor, despre care s tia ca 

va î ndura, i-a luat vederea. Altuia, 

care nu ar fi putut sa  o î ndure, nu     

i-a trimis-o. Ra zboiul trupesc, pe 

care pa rintele Îsidor nu  l-ar fi 

î ndurat, nu i l-a trimis. L-a trimis 

altuia despre care s tia ca -l va putea 

î ndura. 

Vom î nva t a sa -Î mult umim lui 

Dumnezeu? Vom î nva t a sa  spunem 

„Slavă Ție, Dumnezeule!” ? 

Sursa: ortodoxiatinerilor.ro 
Starețul Nikon Aghioritul, Extras din 
cuvântul adresat tinerilor din Tesalonic

Nimic nu e mai sfânt decât gura ce în scârbe ridică  

mulțumire lui Dumnezeu.” 

 – Sfântul Ioan Gură de Aur

Marți 
3 decembrie 

  

18:00 Sfântul Maslu 
 

Joi 
5 decembrie 

  

18:00 Vecernia și Litia 

Vineri 
6 decembrie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 
→ Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor 
Lichiei, făcătorul de minuni 

  

Sâmbătă 
7 decembrie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 → Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș 

18:00 Vecernia  

Duminică 
8 decembrie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 
→ Duminica a 27-a după Rusalii (tămăduirea femeii 
gârbove) 
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